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VEDRØRENDE BØRNS RETTIGHEDER I DE STRATEGISKE GUIDELINES 

FOR EU’S POLITIKKER FOR INDRE ANLIGGENDER 

Kære medlem af Europaudvalget. 

På mødet i Det Europæiske Råd i juni vedtager regeringscheferne de strategiske retningslinjer for 

udviklingen af EU’s politikker for indre anliggender. I den anledning har 38 europæiske organisationer 

og børneombudsinstitutioner sendt et åbent brev til formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van 

Rompuy, med en opfordring til medlemsstaterne om at gøre børns rettigheder til en prioritet i den 

fremtidige fælles indvandrings- og asylpolitik. 

Red Barnet og BUPL opfordrer hermed den danske regering til at bakke op om budskaberne i brevet, 

som vi har vedhæftet. 

Med Stockholmprogrammet blev der skabt en bred enighed om, at det er vigtigt, at børns rettigheder i 

alle EU tiltag sikres systematisk. Som følge af programmet er der sket betydelige lovgivningsmæssige 

fremskridt, bl.a. inden for områder som menneskehandel, seksuel udnyttelse og ofres rettigheder, samt 

gennemført visse beskyttelseshensyn for asylsøgende børn og uledsagede børn. Ikke desto mindre er 

børn i migration fortsat i en særdeles sårbar situation, og der sker krænkelser af deres rettigheder også 

inden for EU’s grænser. 

I ”Communication on the future of EU Home Affairs policies” anbefaler Kommissionen, at sårbare 

migranter, herunder bl.a. unge indvandrere og uledsagede børn, modtager målrettet støtte, og at 

hensynet til ’barnets bedste’ praktiseres i overensstemmelse med FN’s Konvention om Barnets 

Rettigheder. 

Derfor opfordrer vi den danske regering i de kommende rådskonklusioner til at sikre børns rettigheder, 

ved at  

- gentage EU’s og medlemsstaternes tidligere tilsagn om at sikre alle børns rettigheder i 

forbindelse med migration i overensstemmelse med FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, 

Europaudvalget 2014
KOM (2014) 0154  Bilag 1
Offentligt



Den Europæiske Unions traktat, EU-charteret om grundlæggende rettigheder og anden EU-

lovgivning. 

Og som følge heraf: 

- Bekæmpe diskrimination på baggrund af opholdsstatus, i forhold til lige adgang til 

serviceydelser, beskyttelse og retssikkerhed. 

- Stoppe frihedsberøvelser af børn af migrationsårsager. 

- Sikre at hensynet til børns rettigheder implementeres i praksis på dette område. 

Vi mener, at den nye strategi er en vigtig chance og mulighed for EU for at bygge videre på de gode 

resultater, der allerede er opnået, ved at gøre børns rettigheder til en strategisk og handlingsrettet 

prioritet for EU’s indre anliggender i de kommende år. Vi håber, du vil benytte dine muligheder for at 

arbejde for dette. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mimi Jakobsen 
Generalsekretær Red Barnet 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

Allan Baumann 

Forretningsudvalget, BUPL 


